
 נקי12-20 מבנה אירגוני מבנה אירגוני 8 מתוך 1עמוד 

,מטרת העל של השינויים במבנה האירגוני היא להביא לשיפור המועצה

,נוכח מטרות המועצה הנגזרות מחזון המועצה

:ותכלית השינויים במבנה האירגוני הם להביא לאופטימום בנושאים הבאים 

.מסונכרנת ויעילה של כל מרכיבי המועצה, עבודה נכונה. 1

.זמינות למתן שרות מיטבי מהמועצה החוצה כמו גם פנימה. 2

.הפקת המיטב מהמשאב האנושי במועצה תוך דאגה לעובדים ולרווחתם. 3
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